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Celebracje święta Bożego Narodzenia to  
wyjątkowy czas przepełniony radością i ciepłem  

ogniska domowego. 

Wszystkim mieszkańcom  
Powiatu Głubczyckiego składamy najserdeczniejsze 

życzenia z okazji świąt Narodzenia Pańskiego. 

Niech Boża łaska towarzyszy wam  
przez nadchodzące święta i następne lata. 

Aby nadchodzący rok 2022 był rokiem spełnienia  
marzeń, oraz wszelkiej pomyślności. 

Niech wypełnia was wytrwałość,  
wewnętrzny spokój i radość w każdym dniu  

nadchodzącego nowego roku,  
oraz podczas celebracji świąt Bożego Narodzenia.

Starosta  
Piotr Soczyński

Wicestarosta 
Anita Juchno

Przewodniczący Rady Powiatu 
Radosław Gorzko

Docenieni Głubczyckimi Lwami
16 grudnia br. podczas uroczystej XXXV 

sesji Rady Powiatu w Głubczycach 
zostały wręczone Statuetki Głubczyckiego 
Lwa. Przypomnijmy, że statuetki wręczane 
są każdego roku za szczególne osiągnięcia 
mające istotne znaczenia dla rozwoju i pro-
mocji powiatu głubczyckiego, a także za ak-
tywność społeczną, zawodową i przedsię-
biorczość.

W tym roku uhonorowani statuetkami zostali 
ks. Grzegorz Poźniak w kategorii indywidu-
alnej „PROMOCJA POWIATU GŁUBCZYCKIE-
GO” oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział 
w Głubczycach w kategorii zbiorowej „PROMO-
CJA POWIATU GŁUBCZYCKIEGO”.

Ks. Grzegorz Poźniak to postać wybitna 
i nietuzinkowa. –pochodzi z Głubczyc. Obecnie 
mieszka w pobliskich Grobnikach. Ksiądz kato-
licki z podwójnym doktoratem. 

Dr habilitowany nauk teologicznych i humani-
stycznych, a także muzykolog. Artysta i nauko-
wiec. Profesor Uniwersytetu Opolskiego, dyrek-
tor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej 
przy Wydziale Teologicznym UO; kierownik 
Katedry Muzyki Kościelnej i Wychowania Mu-
zycznego UO, wykładowca Wyższego Semi-
narium Duchownego i innych uczelni. Uznany 

poeta i kompozytor. Autor szeregu książek, 
niezliczonych publikacji naukowych, tomików 
poezji i bajek. Człowiek wielu talentów. Inte-
lektualista i poliglota. Autorytet moralny. Jeź-
dzi z wykładami po całym świecie. Ma szerokie 
kontakty .Ceniony w kraju i poza jego granica-
mi. Wielokrotnie nagradzany. Znawca organów, 
ich historii i budowy. Miłośnik Bacha, muzy-
ki klasycznej i liturgicznej. Poezji śpiewanej. 
Współpracuje z wybitnymi naukowcami i mu-
zykami w kraju i za granicą .Aranżuje, kompo-
nuje i nagrywa płyty .W swojej poezji zaprasza 
nas do swego świata , w którym udostępnia 
przemyślenia o życiu, świecie,  ludziach, do-
świadczeniach, codzienności.

Wielokrotnie był przewodniczącym jury 
Wojewódzkiego Przeglądu Poezji i Pieśni 
św. Jana Pawła II w Głubczycach. Koncer-
tował w naszym kościele parafialnym oraz 
wielu innych miejscowościach Opolszczy-
zny i poza nią. Sprowadzał tu znakomitych 
artystów i muzyków.  

Ks. Grzegorz Poźniak-kapłan diecezji opol-
skiej. Urodził się w 1971 r. w Głubczycach. 
Absolwent głubczyckiego LO. Ukończył 
studia teologiczne na Uniwersytecie Opol-
skim (1996), muzykologiczne na Katolic-
kim Uniwersytecie Lubelskim (2000) oraz 
Podyplomowe Studium Chórmistrzow-
skie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 
(2004). W roku akademickim 2000/2001 
spędził semestr w Hochschule für die 
katholische Kirchenmusik und Musikpäda-
gogik w Ratyzbonie oraz przebywał na sty-
pendium naukowym w Londynie.  W 2006 
r. na Uniwersytecie Opolskim obronił dok-
torat w zakresie nauk teologicznych. 
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Podsumowanie mijającego roku 

2021 to kolejny mocno zawirowany rok 
gdzie sytuacja pandemiczna miała znacz-
ny wpływ na planowanie i realizację za-
dań powiatu, a zmiany w funkcjonowaniu 
szpitala doskwierały przede wszystkim 
naszym mieszkańcom. 

Staraliśmy się i staramy realizować jak naj-
więcej zadań, tegoroczny budżet wyniósł ok. 
98 mln zł. Sporo inwestycji i zakupów odbyło 
się w obszarze opieki zdrowotnej, począw-
szy od instalacji tlenowej, zakupu nowe-
go ambulansu, aparatu USG a w ubiegłym 
roku tomografu. 

O ile pod kątem diagnostycznym szpital 
jest bardzo dobrze wyposażony, to cały 
czas zmagamy się z niedoborem kadro-
wym. Sytuacja ta dotyczy szpitali w ca-
łym kraju, co nie jest dobrym sygnałem 
na szybkie rozwiązanie problemu. Zakoń-
czyliśmy i rozpoczęliśmy wiele inwestycji 
drogowych na które zaplanowaliśmy 11 

mln zł.  Przygotowujemy się do stworzenia 
sieci ścieżek rowerowych, zrealizowaliśmy 
termomodernizację Specjalnego Ośrodka 
Szkolno wychowawczego o wartości 2.5 mln 
zł. Dofinansowaliśmy także wymianę kilku-
dziesięciu pieców węglowych na ekologiczne, 
wsparliśmy renowację zabytków, świadczą-
cych o pięknej historii naszej ziemi. 

Wydaliśmy wspólnie z historykami i pasjo-
natami „Album Głubczyckich Rodzin Kreso-
wych”, gruntujący świadomość pochodzenia 
i historię naszych mieszkańców. Prowadzi-
my nieodpłatną pomoc prawną, doradzamy 
poprzez rzecznika praw konsumenta. Po za 
tym bezpośrednim efektem pracy na rzecz 
naszych mieszkańców jest m.in. zarejestrowa-
nie ok. 4.000 tys. samochodów, wydanie ok. 
1013 szt. praw jazdy i prawie 410 pozwoleń 
budowlanych... 

Jaki będzie rok 2022?

„Człowiek myśli, Pan Bóg kryśli”. 

Oczywiście pandemia i finanse mają wpływ 
na wszystko, pomysły mamy na każdy obszar 
naszej działalności, a jak będzie wyglądała re-
alizacja czas pokaże. Mam świadomość tego, 
że nie wszystko może się udać. Najważniejsze 
jest to, że pomysłów chęci i determinacji nam 
nie brakuje.                                                   

Starosta

Piotr Soczyński

W czerwcu 2010 r. odbył kolokwium habilita-
cyjne na podstawie rozprawy Popularna mu-
zyka chrześcijańska w Polsce. W 2013 r. na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił 
drugi doktorat (w zakresie nauk humanistycz-
nych). Od 2002 r. pracuje w Katedrze Muzyki 
Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydzia-
łu Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, jest 
Referentem ds. Muzyki Kościelnej Kurii Diece-
zjalnej w Opolu, do 2013 r. był duszpasterzem 
muzyków kościelnych diecezji opolskiej. Od 
2005 r. jest dyrektorem Diecezjalnego Instytutu 
Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym 
Uniwersytetu Opolskiego. Jest rzeczoznawcą 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w zakresie organów piszczałkowych oraz od 
2013 r. prezesem Stowarzyszenia Polskich Mu-
zyków Kościelnych. Należy do Związku Kompo-
zytorów Polskich oraz Internationale Arbeits-
gemeinschaft für Hymnologie. Zainteresowania 
badawcze koncentrują się wokół muzyki litur-
gicznej, prawodawstwa muzyczno-liturgicz-
nego, organoznawstwa, historii budownictwa 
organowego na Śląsku, popularnej muzyki re-
ligijnej. Jest redaktorem naczelnym „Musica 
Ecclesiastica. Rocznik Stowarzyszenia Polskich 
Muzyków Kościelnych” oraz dwóch płytowych 
serii wydawniczych: Organy Śląska Opolskiego 
oraz Musica Silesiae.
Ks. Grzegorz Poźniak niewątpliwie zasługuję 
na wyróżnienie statuetką Głubczyckiego Lwa 
w kategorii indywidualnej ,,Promocja powiatu 
Głubczyckiego’’. Jego szeroka i jakże  spekta-
kularna działalność naukowa, muzyczna, po-
etycka i wydawnicza sprzyjają promocji ziemi 
głubczyckiej.  Ksiądz profesor jest chlubą i , wi-
zytówką’’ naszego Powiatu. Możemy być z niego 
dumni.
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo – Wschodnich Oddział w Głub-
czycach powstało 12 lat temu, w styczniu 

w 2009 roku z inicjatywy Pana Edwarda Woło-
szyna i Pana Kazimierza Naumczyka, którzy do 
dziś stoją na czele Zarządu organizacji jako pre-
zes i jego zastępca. To wspólnota kresowa ludzi 
mających swoje korzenie na kresach Wschod-
nich II RP.

Aktywna działalność TMLiKP-W jest bardzo 
szeroko zakrojona, sprowadza się jednak do 
jasnych i rzeczowo wyznaczonych celów: przy-
wołanie historii, podtrzymywanie tradycji, 
tożsamości regionalnej i narodowej, promo-
wanie kultury oraz obyczajowości Kresowian; 
integrowanie żyjących jeszcze rdzennych Kre-
sowiaków i ich potomków.
Towarzystwo współpracuje z podobnymi sto-
warzyszeniami w Brzegu, Kędzierzynie – Koźlu, 
Bytomiu, Dzierżoniowie, Korfantowie, Nysie, 
kontynuując i zacieśniając szczególne więzi 
z Kresowianami rozproszonymi po całym kraju 
i świecie. Wszystko to z udziałem znakomitych 
gości: znakomitych profesorów, historyków, 
artystów, posłów, senatorów, samorządow-
ców, „braci kresowej” i lokalnej społeczności. 
W działalności Towarzystwa ważnym aspek-
tem jest także aktywna współpraca z przedsta-

wicielami duchowieństwa w kraju i za granicą, 
jak również kult kresowej Madonny z Monaste-
rzysk – Matki Bożej Bolesnej Łaskawej czczonej 
w Sanktuarium Maryjnym w Bogdanowicach. 
Wielokrotnie organizowane wyjazdy i senty-
mentalne pielgrzymki na kresy to też jeden 
z przejawów aktywnego i praktycznego działa-
nia Towarzystwa na rzecz polsko – ukraińskiej 
współpracy i wymiany partnerskiej. Współpra-
ca ta dotyczy także czeskich Wołynian, zamiesz-
kałych na terenie Moraw. Zarząd Stowarzy-
szenia i jego członkowie od zarania gromadzą 
materiały historyczne i pamiątki. Archiwizując 
je przy współpracy z Powiatowym Muzeum 
Ziemi Głubczyckiej, jak i Miejską i Gminną Bi-
blioteką Publiczną w Ratuszu. Ich rola jest nie-
oceniona. Ponadto Zarząd Stowarzyszenia sku-
tecznie wnioskuje o stosowne odznaczenia dla 
zasłużonych za działalność na rzecz Kresów II 
RP.
Wraz z wyżej wymienionymi instytucjami, 
Urzędem Miejskim w Głubczycach, Starostwem 
Powiatowym w Głubczycach TLMiKP-W orga-
nizuje promocje książek o tematyce Kresowej. 
Przy jego wsparciu wydawane są liczne publi-
kacje książkowe m.in. opisujące losy rodzin 
kresowych. Wśród nich autorstwa dr Katarzyny 
Maler, dra Arkadiusza Szymczyny czy dr Bar-
bary Górnickiej – Naszkiewicz. Publikacje te 
to wielka skarbnica wiedzy. Z historią, kulturą, 
obyczajowością, życiem codziennym Kresowian 
i Sybiraków. To także dokument wstrząsającego 
ludobójstwa, którego doświadczyli nasi przod-
kowie. Stowarzyszenie, o którym tu mowa, czci 
pamięć przodków bestialsko pomordowanych 
przez banderowców, a co najistotniejsze, za-
szczepia w młodym pokoleniu miłość do Kre-
sów – ziemi praojców. Ocala od zapomnienia. 

Autorką opisu działalności nagrodzonych jest  
Pani Maria Farasiewcz  

Wiceprzewodnicząca  
Rady Powiatu w Głubczycach

Przykładem tego jest wmurowanie u progu 
działalności „Kamienia Pamięci” na cmentarzu 
komunalnym w Głubczycach, tuż obok Pomni-
ka Sybiraków, gdzie mają miejsce uroczystości 
upamiętniające i rocznicowe, z powagą i dosto-
jeństwem organizowane przez Stowarzyszenie.

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo – Wschodnich patronuje licznym 
przedsięwzięciom kulturalnym i edukacyjnym. 
Przykładem tego są jakże popularne Doroczne 
Dni Kresowe czy konkursy dla młodzieży szkol-
nej „Korzenie wielu głubczyczan są na Kresach” 
Nie sposób pominąć tu tzw. noworoczne spo-
tkania Kresowian i inne inicjatywy integrujące 
środowisko Kresowian. 
Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzy-
my nieustannych sukcesów!
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IX Polsko-Czeskie kolędowanie w Wysokiej
4 grudnia br. już po raz 9. zostało zorganizowane Polsko – Czeskie 

kolędowanie wraz z Jarmarkiem Bożonarodzeniowym.  Gospo-
darze jarmarku na czele z Panem Igorem Machnikiem także i w tym 
roku nie zawiedli odwiedzających. Patronat honorowy wydarzenia 
objął Marszałek Województwa Opolskiego, Starosta Głubczycki, 
Starostka z Neplahovic oraz Gmina Branice. 

W tym roku świętowanie odbyło się w stodole, która swoją świąteczną 
aurą przyciągnęła tłumy odwiedzających. Nie zabrakło stoisk, na których 
lokalni działacze społeczni dzielili się z gośćmi swoimi nietuzinkowymi 
rękodziełami, a także pysznymi wyrobami. 

Jedną z wielu atrakcji jarmarku, było przedstawienie, pt.”Pszczółka Zosia 
w podróży”. Podczas Polsko-Czeskiego kolędowania nie mogło zabraknąć 
miejscowych artystów, którzy umilali czas zgromadzonym swymi wyjąt-
kowymi występami. Soliści, którzy występowali podczas kolędowania to 
między innymi Dominika Sozańska, Amelia Lipa, Dominik Wąsik, Victo-
ria Margiel oraz wielu innych utalentowanych artystów. Podczas wyda-
rzenia wystąpił również niezastąpiony zespół “Zazik”. 

W wydarzeniu udział wzięła 
Anita Juchno, której nie jest 
obca współpraca z organiza-
cjami pozarządowymi. Nie-
jednokrotnie wspiera wszel-
kie inicjatywy, także i podczas 
tak wspaniałego wydarzenia 
nie zawiodła. Podziękowała 
wszystkim działaczom, arty-
stom, a przede wszystkim or-
ganizatorom za trud włożony 
w organizację świątecznego przedsięwzięcia. Goście mieli też okazję 
spotkać Pana Jacka Partykę zastępcę dyrektora Departamentu Funduszy 
Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego. 

Atmosfera w stodole była wypełniona radością dzieci, oraz zadowole-
niem przybyłych gości.

for. Piotr Wołoszyn

Uroczyste przekazanie odbyło się 15 grudna br. przy głubczyc-
kim Ratuszu.

Tradycją jest, że to nasi harcerze 
z ZHP  przynoszą je do Głubczyc, 
by w wigilijny wieczór swoim 
blaskiem czyniło znak poko-
ju, poświadczenie wzajemnego 
zrozumienia i symbol pojedna-
nia.

Dziękujemy  naszym harcerzom, 
że niosąc lampiony do urzędów, 
parafii, szkół i domów dzielą się 
radosną nowiną.

Związek Harcerstwa Polskiego 
organizuje Betlejemskie Światło 

Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od sło-
wackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz 
na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej szta-
fety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, 
Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do 
Szwecji.

Betlejemskie Światło Pokoju jest już w Głubczycach
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13.12.2021 r. 
40. rocznica wprowadzenia  

stanu wojennego
40 lat temu Wojciech Jaruzelski ogłosił wprowadzenie 

stanu wojennego na terenie całej Polski. 

Przyczynę tej decyzji wyjaśnił tak - „Obywatelki i obywatele Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej! Zwracam się dziś do Was jako żoł-
nierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach 
wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Doro-
bek wielu pokoleń, wzniesiony z popiołów polski dom ulega ruinie”.

Takie posunięcie wywołało liczne strajki, protesty i manifestacje. 
Jednym z najważniejszych wystąpień przeciwko ówczesnej wła-
dzy był protest w kopalni “Wujek”, podczas strajku wiele pracow-
ników straciło życie. W nocy z 12 na 13 grudnia aresztowano licz-
nych aktywnych działaczy Solidarności - Niezależnego Związku 
Zawodowego. 

Stan wojenny ostatecznie zniesiono 22 lipca 1983 r. po wcześniej-
szym zawieszeniu w grudniu 1982 r.

Zarząd Powiatu na czele ze Starostą Piotrem Soczyńskim oraz Wi-
cestarostą Anitą Juchno, pamiętając o tej smutnej rocznicy oraz 
o tych, którzy oddali swoje życie za to abyśmy mogli żyć w wolnej 
Polsce, złożył kwiaty pod tablicą pamiątkową ks. bp. Antoniego 
Adamiuka w kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Głubczycach.

Ks. bp. Antoni Adamiuk jest związany z naszym środowiskiem. 
W okresie stanu wojennego podtrzymywał na duchu osoby inter-
nowane, ich rodziny, uczestniczył w procesach tych osób, które 
były sądzone podczas stanu wojennego.

103. ROCZNICA  
ODZYSKANIA  

NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada, z okazji 103. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, przedstawiciele 
władz samorządowych uczcili Niepodległą Rzecz-
pospolitą, upamiętnili odzyskanie niepodległości 
przez Polskę w 1918 roku, po 123 latach zaborów 
(1795–1918). To właśnie 103 lata temu wielu 
niezwykłych ludzi walczyło o niepodległą Polskę! 
Zrobili to dla Nas!

Starosta Piotr Soczyński, kombatanci, służby mun-
durowe, młodzież, przedszkolaki, reprezentanci 
wielu organizacji, instytucji społecznych oraz licz-
nie zgromadzeni mieszkańcy złożyli kwiaty pod 
pomnikiem w Głubczycach.

fot. M. Kitka

Wicestarosta Anita Juchno w tym ważnym dniu wzięła udział w uroczystych 
obchodach z okazji Narodowego Dnia Niepodległości w Kietrzu. Po uroczystej 
mszy św. została odsłonięta tablica upamiętniająca 700-lecie nadania praw 
miejskich. Następnie o godz. 11:11 spod Centrum Kultury i Sportu „Tkalnia” 
w Kietrzu wystartował Bieg Niepodległości Pamięci Józefa Koziny zoorgani-
zowany przez  Kietrzańskie Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe GRYF.

Biegacze zakończyli swój bieg w Dzierżysławiu, gdzie udali się na cmentarz, 
by wspomnieć zmarłego starostę, uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty oraz 
znicze na grobie Jóżefa Koziny, którego rocznica śmierci przypada na 12 listo-
pada.

fot. https://www.facebook.com/pg/TkalniaKietrz/photos/
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Seniorzy z Kietrza w Stajni 
na Warszawskiej

Członkowie Klubu Seniora w Kietrzu spędzają aktywnie 
czas w Stajni na Warszawskiej. 

23 listopada br. Wicestarosta Anita Juchno wzięła udział w za-
jęciach wspomagających aktywność Seniorów. Dzięki działal-
ności Pana Mariusza Mielnika uczestnicy mieli możliwość 
wziąźć udział w zajęciach hipoterapii, jak sami przyznają jazda 
konna była spełnieniem ich marzeń, a jednocześnie przełama-
niem barier. 

Hipoterapia to jedna z metod rehabilitacji psychoruchowej, 
opierająca się kontakcie z końmi np. jeździe konno. Jest ona 
dostępna dla każdej grupy wiekowej i pomaga w wielu dolegli-
wościach, od pokonywania lęków, aż po pomoc osobom z po-
rażeniem mózgowym. Hipoterapię głównie wykorzystuje się 
przy pracy z dziećmi, lecz również seniorzy czerpią z niej przy-
jemność. 

Podpisano umowę na remont DW 
416 w Kietrzu z Wykonawcą

16 listopada br. w Zarzą-
dzie Dróg Wojewódz-

kich została podpisana umowa 
z Wykonawcą robót na remont 
drogi wojewódzkiej 416 w Kie-
trzu w stronę granicy woje-
wództwa opolskiego!

W ramach inwestycji drogowej 
zostanie przebudowany ponad 

4 km odcinek drogi wojewódzkiej, powstaną skrzyżowania, sieć wodo-
ciągowa, oświetlenie, chodniki, zatoki autobusowe, a także elementy za-
pewniające bezpieczeństwo i ułatwiające korzystanie z infrastruktury 
osobom z niepełnosprawnościami.

Przebudowę drogi udało się skoordynować z zaplanowaną przez samo-
rząd gminy budową kanalizacji w Kietrzu. Obydwie inwestycje to łączny 
koszt ponad 31 milionów 355 tysięcy złotych.

Obrady Rady Powiatu w Głubczycach
XXXII sesja Rady Powiatu – 
18.11.2021 r. 
Zebrani przyjęli następujące uchwa-
ły:

- w sprawie zmian budżetu po-
wiatu głubczyckiego na 2021 rok 
- zmiany wieloletniej prognozy finan-
sowej

- zatwierdzenia programu napraw-
czego Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głub-
czycach na lata 2021-2023

- zmiany Uchwały Nr XXVI/188/2021 
Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 
30 marca 2021 r. w sprawie podziału 
środków na realizację zadań z zakre-
su rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej, finansowanych przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych

- ustalenia wysokości diet radnych

- ustalenia wynagrodzenia Przewod-
niczącego Zarządu Powiatu w Głub-
czycach

- ustalenia na rok 2022 wysokości 
opłat za usunięcie i parkowanie po-
jazdów oraz wysokości kosztów po-
wstałych w przypadku odstąpienia 
od usunięcia pojazdu

- przyjęcia „Programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 
2022”

XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady 

Powiatu - 26.11.2021r.
Podczas posiedzenia radni podjęli na-
stępujące uchwały:

- w sprawie wyboru przedstawiciela 
do Zgromadzenia Związku Powiato-
wo-Gminnego o nazwie: Powiatowo-
-Gminny Związek Transportu „PO-
GRANICZE”

Wybrana została Wicestarosta Anita 
Juchno. Natomiast przedstawicielem 
z ramienia Zarządu Powiatu został 
Starosta Piotr Soczyński.

XXXIV sesja nadzwyczajna – 
13.12.2021 r.
Podczas obrad podjęto dwie uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie po-
wiatu głubczyckiego na 2021 rok; 
- w sprawie zmian wieloletniej pro-
gnozy finansowej, 

Uchwały dotyczyły wprowadzenia do 
budżetu 4 nowych zadań dotyczących 
budowy/rozbudowy przejść dla pie-
szych w powiecie głubczyckim.
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XX Festiwal Kultury Powiatowej
Jubileuszowa XX edycja Festiwalu Kultury 

Powiatowej była wyjątkowa nie tylko ze 
względu na swoją okrągłą rocznicę ale także 
ze względu na panującą epidemię uczestni-
cy brali udział w konkursie on-line. 

Wszystkie prace w formie zdjęć, filmów, tek-
stów były przesyłane drogą elektroniczną do 
operatora festiwalu Miejskiego Domu Kultury 
w Głubczycach. 

W tym roku wpłynęło 124 zgłoszenia uczestni-
ków do udziału w festiwalu.

20 października br. w Sali widowiskowej Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Głubczycach odbyła 
się uroczysta gala finałowa, podczas której Lau-
reaci otrzymali nagrody z rąk Starosty Piotra 
Soczyńskiego, Wicestarosty Anity Juchno, a tak-
że Dyrektora Ośrodka a Pana Zbigniewa Ziółko.

A oto Laureaci poszczególnych kategorii:

KONKURS FOTOGRAFICZNY:

kat. osoby do 16 roku życia

I m. Weronika Bolechowska

II m. Paulina Piwek

III m. Wiktoria Młot i Oliwia Słabicka

kat. osoby powyżej 16 roku życia

I m. NIE PRZYZNANO

II m. Robert Lang

III m. Karolina Świerkosz

Wyróżnienie:

Łukasz Pantak

Marta Wiciak

Edward Czyszczoń

KONKURS LITERACKI:

I m. Jan Skoumal

II m. Zuzanna Szkleniarz

III m. Alicja Wójcik

Wyróżnienie:

Iga Pięciak

Kacper Sadło

Weronika Gawłowska

KONKURS PIOSENKI

Kat. I klasy I – IV

I m. Adriana Śmigowska

II m. Michalina Knapik

III m. Mikołaj Mikołajczyk

Kat. II klasy V – VIII

I m. Maja Janczura

II m. Milena Ball

III m. Monika Gramatyka

Wyróżnienia:

Alicja Wójcik

Milena Tokarz

Kat III szkoły średnie

I m. NIE PRZYZNANO

II m. Wiktoria Margiel

III m. Amelia Lipa

Kat. Piosenki obcojęzyczne

I m. Michalina Kaliwoda

II m. Wiktoria Margiel

III m. Marika Pawluś

KONKURS PLASTYCZNY

Kat. Młodzież szkół podstawowych klasy I – IV

I m. Maja Czarnobaj

II m. Szymon Janocha

III m. Milena Walecka

Wyróżnienie:

Miłosz Kukuczka

Karol Antoszczyszyn

Kat. Młodzież szkół podstawowych klasy V – 
VIII

I m. Julia Kopczyńska

II m. Kacper Stecko

III m. Zuzanna Kulik

Wyróżnienie:

Anna Paruszewska

KONKURS RECYTATORSKI:

Kat. klasy I – IV

I m. NIE PRZYZNANO

II m. Martyna Sroka, Lena Bednarz

III m. Michał Poleszczuk

Wyróżnienie:

Lena Gawrońska

Kat. klasy V – VIII

I m. Ksawery Nawara, Stanisław Karoń

II m. Miłosz Knapik

III m. NIE PRZYZNANO

Gratulujemy Laureatom!
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Plan dyżurów ogólnodostępnych aptek 
w 2022 roku na terenie powiatu głubczyckiego

I. GŁUBCZYCE  
dyżury rozpoczynają się w piątek o godz. 20.00 i trwają  

do następnego piątku do godz. 20.00 

Nazwa apteki Termin dyżurów
Apteka M. T. Schmidt 

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce
07.01 - 14.01.2022

Apteka „Zdrowie” 
ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

14.01 - 21.01.2022

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

21.01 - 28.01.2022

Apteka „Zdrowit” 
Plac 1 Maja 9, 48 - 100 Głubczyce

28.01 - 04.02.2022

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

04.02 - 11.02.2022

Apteka „Przyjazna” 
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce

11.02 - 18.02.2022

Apteka „Kolorowa” 
ul. Kościuszki 28/1, 48 - 100 Głubczyce

18.02 - 25.02.2022

Apteka M. T.Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48 - 100 Głubczyce

25.02 - 04.03.2022

Apteka „Zdrowie” 
ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

04.03 - 11.03.2022

Apteka M. T.Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48 - 100 Głubczyce

11.03 - 18.03.2022

Apteka „Zdrowie” 
ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

18.03 - 25.03.2022

Apteka M. T.Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48 - 100 Głubczyce

25.03 - 01.04.2022

Apteka „Zdrowit” 
Plac 1 Maja 9, 48 - 100 Głubczyce

01.04 - 08.04.2022

Apteka M. T.Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48 - 100 Głubczyce

08.04 - 15.04.2022

Apteka „Przyjazna” 
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce

15.04 - 22.04.2022

Apteka „Kolorowa” 
ul. Kościuszki 28/1, 48 - 100 Głubczyce

22.04 - 29.04.2022

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

29.04 - 06.05.2022

Apteka „Zdrowie” 
ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

06.05 - 13.05.2022

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

13.05. - 20.05.2022

Apteka „Zdrowie” 
ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

20.05  - 27.05.2022

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48 - 100 Głubczyce

27.05 - 03.06.2022

Apteka „Zdrowit” 
Plac 1 Maja 9, 48 - 100 Głubczyce

03.06 - 10.06.2022

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

10.06 - 17.06.2022

Apteka „Przyjazna” 
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce

17.06 - 24.06.2022

Apteka „Kolorowa” 
ul. Kościuszki 28/1, 48 - 100 Głubczyce

24.06 - 01.07.2022

G
łu

bc
zy

ce
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Nazwa apteki Termin dyżurów
Apteka M. T. Schmidt 

ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce
01.07 - 08.07.2022

Apteka „Zdrowie” 
ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

08.07 - 15.07.2022

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

15.07 - 22.07.2022

Apteka „Zdrowie” 
ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

22.07 - 29.07.2022

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48 - 100 Głubczyce

29.07 - 05.08.2022

Apteka „Zdrowit” 
Plac 1 Maja 9, 48 - 100 Głubczyce

05.08 - 12.08.2022

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

12.08 -19.08.2022

Apteka „Przyjazna” 
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce

19.08 - 26.08.2022

Apteka „Kolorowa” 
ul. Kościuszki 28/1, 48 - 100 Głubczyce

26.08 - 02.09.2022

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

02.09 - 09.09.2022

Apteka „Zdrowie” 
ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

09.09 - 16.09.2022

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

16.09 - 23.09.2022

Apteka „Zdrowie” 
ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

23.09 - 30.09.2022

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48 - 100 Głubczyce

30.09 - 07.10.2022

Apteka „Zdrowit” 
Plac 1 Maja 9, 48 - 100 Głubczyce

07.10 - 14.10.2022

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

14.10 - 21.10.2022

Apteka „Przyjazna” 
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce

21.10 - 28.10.2022

Apteka „Kolorowa” 
ul. Kościuszki 28/1, 48 - 100 Głubczyce

28.10 - 04.11.2022

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

04.11 - 11.11.2022

Apteka „Zdrowie” 
ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

11.11 - 18.11.2022

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

18.11 - 25.11.2022

Apteka „Zdrowie” 
ul. Powstańców 11a/1, 48-100 Głubczyce

25.11 - 02.12.2022

Apteka M. T.Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48 - 100 Głubczyce

02.12 - 09.12.2022

Apteka „Zdrowit” 
Plac 1 Maja 9, 48 - 100 Głubczyce

09.12 - 16.12.2022

Apteka M. T. Schmidt 
ul. Kochanowskiego 9, 48-100 Głubczyce

16.12 - 23.12.2022

Apteka „Przyjazna” 
ul. Sobieskiego 27, 48-100 Głubczyce

23.12 - 30.12.2022

Apteka „Kolorowa” 
ul. Kościuszki 28/1, 48 - 100 Głubczyce

30.12.2022 - 06.01.2023

G
łu
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I. KIETRZ dyżury rozpoczynają się w poniedziałek o godz. 8.00 i trwają do 
następnego poniedziałku do godz. 8.00

Nazwa apteki Termin dyżurów
Apteka „CENTRALNA” 

ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz
01.01-02.01.2022

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

03.01-09.01.2022

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

10.01-16.01.2022

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

17.01-23.01.2022

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

24.01-30.01.2022

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

31.01-06.02.2022

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

07.02-13.02.2022

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

14.02-20.02.2022

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

21.02-27.02.2022

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

28.02-06.03.2022

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

07.03-13.03.2022

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

14.03-20.03.2022

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

21.03-27.03.2022

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

28.03-03.04.2022

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

04.04-10.04.2022

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

11.04-18.04.2022

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

19.04-24.04.2022

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

25.04-01.05.2022

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

02.05-08.05.2022

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

09.05-15.05.2022

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

16.05-22.05.2022

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

23.05-29.05.2022

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

30.05-05.06.2022

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

06.06-12.06.2022

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

13.06-19.06.2022

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

20.06-26.06.2022

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

27.06-03.07.2022

K
ie

tr
z
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Nazwa apteki Termin dyżurów
Apteka „ESKULAP” 

ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz
04.07-10.07.2022

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

11.07-17.07.2022

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

18.07-24.07.2022

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

25.07-31.07.2022

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

01.08-07.08.2022

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

08.08-14.08.2022

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

15.08-21.08.2022

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

22.08-28.08.2022

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

29.08-04.09.2022

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

05.09-11.09.2022

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

12.09-18.09.2022

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

19.09-25.09.2022

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

26.09-02.10.2022

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

03.10-09.10.2022

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

10.10-16.10.2022

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

17.10-23.10.2022

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

24.10-30.10.2022

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

31.10-06.11.2022

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

07.11-13.11.2022

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

14.11-.20.11.2022

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

21.11-27.11.2022

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

28.11-04.12.2022

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

05.12-11.12.2022

Apteka „CENTRALNA” 
ul. Wojska Polskiego 5-7, 48-130 Kietrz

12.12-18.12.2022

Apteka „ESKULAP” 
ul. Wojska Polskiego 1d, 48-130 Kietrz

19.12-26.12.2022

Apteka „DROFARM” 
ul. Wojska Polskiego 2, 48-130 Kietrz

27.12-31.12.2022

K
ie

tr
z
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Konkurs STROFY O OJCZYŹNIE roztrzygnięty!
Komenda Hufca Związku Harcerstwa 

Polskiego wraz ze Starostwem Powiato-
wym, Gminą Głubczyce i Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Harcerstwa Ziemi Głubczyckiej 
w Głubczycach była organizatorem Powia-
towego Przeglądu Recytatorskiego „Strofy 
o Ojczyźnie”, który odbył się 25 listopada 
2021 r. na bazie Specjalnego Ośrodka Szkol-
no – Wychowawczego w Głubczycach. 

Celem konkursu było propagowanie poezji 
pięknej, upowszechnienie kultury słowa, pod-
trzymanie tożsamości kulturowej, a w szcze-
gólności popularyzacja literatury polskiej. 
Konkurs był również okazją do wspólnego 
spotkania i integracji uczniów szkół podsta-
wowych i ponadpodstawowych oraz harcerzy 
z terenu powiatu głubczyckiego. 

W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół 
podstawowych z Lisięcic, Pietrowic, Kietrza, 
Baborowa, Branic, Pilszcza i Głubczyc oraz 
z Zespołu Szkół Mechanicznych i Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczy-
cach. Każdy uczestnik prezentował utwór o Oj-
czyźnie i utwór dowolny. Recytacje oceniała 
komisja w składzie: Pani Gabriela Surma, Pani 
Ksenia Domerecka i druh Sebastian Mojzyk. 
Laureatom upominki wręczała Wicestarosta 
Pani Anita Juchno, która wraz z komendantką 

Hufca ZHP Głubczyce podziękowała wszyst-
kim uczestnikom za podjęcie aktywności w tak 
pięknym przedsięwzięciu kulturalnym, w tym 
trudnym czasie. Słowa podziękowania skiero-
wane zostały także do nauczycieli i rodziców. 
Nagrody przyznawane w czterech kategoriach 
ufundowało Starostwo Powiatowe w Głubczy-
cach. 

Konkurs od lat cieszy się niesłabnącym zainte-
resowaniem wśród dzieci i młodzieży z całego 
powiatu. W tym roku Laureatami zostali:

W kategorii I (klasy 1-3):

1. Zofia Fedorowicz Zespół Szkół

2. Piotr Górka Szkoła Podstawowa z Oddziała-
mi Przedszkolnymi w Lisięcicach

3. Hanna Główczyk Zespół Szkół w Kietrzu

Wyróżnienie otrzymali: 

1. Lena Żełudkowska Szkoła Podstawowa z Od-
działami Przedszkolnymi w Lisięcicach

2. Franek Skoumal Szkoła Podstawowa nr 3 
w Głubczycach

3. Szymon Fedorowicz Zespół Szkół

W kategorii II (klasy IV-VI):

1. Alicja Wójcik Zespół Szkół w Kietrzu

2. Milena Dąbrowska Szkoła Pilszcz

3. Lena Bednarz Zespół Szkół w Kietrzu

W kategorii III:

1. Marika Pawluś Szkoła Podstawowa im.Marii 
Dąbrowskiej w Branicach

2. Alex Chort Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Przedszkolnymi w Lisięcicach

3. Zuzanna Puk Zespół Szkół

Wyróżnienie otrzymali: 

1. Aleksandra Pasoń Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Baborowie

2. Kacper Steter Szkoła Podstawowa z Oddzia-
łami Przedszkolnymi w Lisięcicach

Nagroda publiczności: Szymon Fedorowicz 

W kategorii IV:

1. Szymon Kamiński Zespół Szkół Mechanicz-
nych w Głubczycach

2. Martyna Kłak ZSCKR im. W. Szafera Głubczy-
ce

ZHP w Głubczycach
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„Nie ma sprawy ważniejszej niż 
Polska” – to motto zorganizowa-
nej przez klasę II a Liceum Ogól-
nokształcącego w Głubczycach 
Akademii z okazji Święta Niepod-
ległości. 

Uroczysty apel rozpoczął chór Can-
tabile pod dyrygenturą p. Ewy Ma-
leńczyk, który „Rotą” i „Piechotą” 
wprowadził gości w atmosferę świę-
ta.  W kolejnej części występu ucznio-
wie przypomnieli o okolicznościach 
utraty niepodległości przez Polskę 
i przeprowadzonych III rozbiorach. 
Następnie na podstawie lektury „Sy-
zyfowe prace” Stefana Żeromskiego 
przedstawili okoliczności nauki pol-
skiej młodzieży w szkole pod rosyj-

skim zaborem. Na scenie odbyła się 
pokazowa lekcja historii i j. polskie-
go. Lekcje prowadzone w j. rosyj-
skim zgodnie z realizowaną polityką 
rusyfikacyjną nie dawały możliwości 
pełnej edukacji historii Ojczyny oraz 
rodzimego języka. 

Na zakończenie wystąpiła Amelia 
Lipa, która zaśpiewała „Tango” z re-
pertuaru Maryli Rodowicz.

Miłym akcentem uroczystości była 
obecność zaproszonych gości staro-
sty Głubczyc p. Piotra Soczyńskiego 
i wicestarosty p. Anity Juchno.

Akademia z okazji Dnia  
Niepodległości w Ogólniaku

ZSO w Głubczycach

Powiatowy Konkurs Historyczny 
upamiętniający 40-lecie  

wprowadzenia stanu wojennego

W dniu 13 grudnia 2021 r., 
w 40. rocznicę wprowa-

dzenia przez gen. W. Jaruzel-
skiego stanu wojennego, w auli 
ZSO odbył się finał konkursu 
związanego z tą rocznicą. 

Konkurs zorganizował Zespół 
Szkół Ogólnokształcących repre-
zentowany przez nauczycielki 
historii – Katarzynę Jasińską Ka-
liwodę i Katarzynę Maler oraz 
Miejsko – Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Głubczycach, reprezen-
towana przez jej kierowniczkę, 
Jolantę Górak. 

Uroczystość rozdania nagród 
poprowadzili uczniowie: Wikto-
ria Juchno i Jakub Klim. Krótką 
prezentację na temat stanu wo-
jennego przedstawiła Katarzyna 
Maler, a Paulina Kaliwoda z klasy 
III i zaśpiewała utwór pt. „Ojczy-
zna”. Potem nastąpiło ogłoszenie 
wyników i rozdanie nagród książ-
kowych ufundowanych przez 
Miejsko – Gminną Bibliotekę oraz 
drobnych upominków od Urzędu 
Miasta w Głubczycach. 

W kategorii szkół podstawo-
wych uczniowie mieli wykonać 
prace plastyczne upamiętniające 
stan wojenny. Oceniła je komisja 
w składzie: Jolanta Górak, dy-

rektorka Powiatowego Muzeum 
Ziemi Głubczyckiej Barbara Pie-
chaczek i nauczycielka plastyki 
i języka angielskiego Urszula Ro-
manowicz. 

Wyniki w tej kategorii były na-
stępujące: I miej-
sce – MAŁGORZA-
TA CYKOWSKA 
z Zespołu Szkolno 
– Przedszkolne-
go w Baborowie, 
miejsce II – MARIA 
ŚWIERCZAK z tej 
samej szkoły, miej-
sce III – ZUZAN-
NA CHALIŃSKA ze 
Szkoły Podstawo-

wej im. Marii Dąbrowskiej w Bra-
nicach, natomiast MARCIN GAJDA 
ze szkoły w Baborowie otrzymał 
wyróżnienie. 

Uczestnikami konkursu byli rów-
nież uczniowie ze szkół średnich, 
którzy musieli rozwiązać test 
wiedzy o początkach „Solidarno-
ści” i stanie wojennym. W tej ka-
tegorii I miejsce zajął SEBASTIAN 
BEDNARCZYK z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Głubczy-
cach, II miejsce – ZDZISŁAW MAL-
CZEWSKI, również z głubczyckie-
go liceum, III miejsce – SZYMON 
OLEKSY z Zespołu Szkół Mecha-
nicznych w Głubczycach, a wyróż-
niony został ŁUKASZ BIERNACKI 
z ZSO w Głubczycach. Nauczycie-
lami laureatów są: Bożena Bensz 
(ZSP w Baborowie), Zenobia Ma-
jewska (SP w Branicach), Andrzej 
Seń (ZSM w Głubczycach) oraz 
Katarzyna Jasińska – Kaliwoda 
i Katarzyna Maler z ZSO w Głub-
czycach. Serdecznie gratulujemy 
laureatom!

Katarzyna Maler

XXVI OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYW-
NOŚCI – ETAP OKRĘGOWY

W dniu 3 grudnia 2021 roku 
w Zespole Szkół Licealnych 

i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Gó-
rze odbyły się eliminacje okręgo-
we XXVI edycji Olimpiady Wiedzy 
o Żywieniu i Żywności. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Głubczycach reprezentowały 
uczennice klasy 3b o profilu biolo-
giczno-chemicznym: Dominika Ha-
merla i Amelia Mikler, które rywali-
zowały z pozostałymi uczestnikami 
o zakwalifikowanie się do etapu cen-
tralnego olimpiady. W poniedziałek 
13 grudnia 2021 roku, poznaliśmy  
wyniki prac sprawdzanych przez 
Komisję Oceniającą w Szczecinie, 
powołaną przez Przewodniczące-
go Komitetu Głównego Olimpiady. 
Uczennice głubczyckiego liceum, 

przygotowywane przez panią Beatę 
Seń – nauczycielkę biologii, w tej 
rywalizacji wypadły świetnie, zaj-

mując wysokie lokaty. Gratuluje-
my Dominice Hamerla przejścia do 
dalszego etapu ogólnopolskiego, 
życząc równocześnie powodzenia 
w zmaganiach na szczeblu central-
nym.

ZSO w Głubczycach
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MIKOŁAJKOWA AKCJA CHARYTATYWNA
,,Człowiek jest tyle wart, ile uczyni 
dobrego’’-mówi stare, arabskie przy-
słowie. Pod takim właśnie hasłem 
przebiegała mikołajowa akcja chary-
tatywna zorganizowana w głubczyc-
kim MECHANIKU na rzecz Domu Sa-
motnej Matki w Zopowych.

W tę szlachetną ideę włączyło się sześć 
klas, a mianowicie: I AL, I i, I g, II CD , 
II L-moi wychowankowie oraz kilka 
osób indywidualnie. Tak się składa, że 
ze wspomnianymi spotykam się na za-
jęciach języka polskiego, zatem łatwiej 
o motywację i współpracę. Oczywiście 
przy aprobacie i nadzorze dyrektora- 
Jana Łaty, zawsze otwartego na wszelkie 
działania społeczne i charytatywne Ze-
społu Szkół Mechanicznych.

Ale do sedna sprawy. Każdy z w/w od-
działów przygotował paczkę, w której 
znalazły się słodycze, środki higienicz-
ne,  przybory szkolne, gry edukacyjne, 
książeczki dla dzieci, zabawki, etc.

Umieszczone w bagażnikach mojego  
i p. dyrektora samochodu, bezpiecznie 
dotarły  6 grudnia , czyli we wspomnie-
nie św. Mikołaja-biskupa, do Zopowych. 
A towarzyszyła nam sześcioosobowa re-
prezentacja młodzieży z klasy I techni-
kum ekonomiczno-logistycznego.

Przywitani ciepłymi słowy przez panią 
dyrektor placówki- Ilonę Ziębę i jej pod-
opiecznych, ofiarowaliśmy zebrane dary. 
Gorące podziękowania oraz uśmiech na 
twarzach mieszkańców przepełniły na-
sze serca radością. Chciałoby się powie-
dzieć: ,,Dla takich chwil warto żyć!’’.

Był też czas na rozmowę,  zwiedzanie 
ośrodka i chwilę refleksji…Dla mnie ów 
zamek z końca XIX w., w którym mie-
ści się Dom Samotnej Matki,  to miejsce 
szczególne. Wszak niegdyś było tam 
przedszkole, do którego uczęszczałam. 
Tak, tak. Zopowy to wieś mojego bez-
troskiego dzieciństwa…I wspaniała wy-
chowawczyni-pani Basia Dawidowicz, 

niestety, nieżyjąca już…

Wróćmy jednak do tej mikołajkowej 
wizyty, podczas której nie sposób było 
nie dostrzec ogromu potrzeb remonto-
wych, egzystencjalnych i materialnych 
w owym Domu. Wprawdzie ośrodek ra-
dzi sobie , jak może, to jednak potrzeby 
mieszkańców przewyższają możliwości. 
Stad apel o realną pomoc…Może więc 
wiosną uda się zorganizować doroczny 
koncert charytatywny OTWARTE SERCA 
właśnie na rzecz tej placówki? Jeśli oczy-
wiście  będzie to możliwe, zwłaszcza że 
w warunkach pandemii wszelkie działa-
nia kulturalno-społeczne są ograniczo-
ne. Jesteśmy jednak dobrej myśli i nie 
tracimy nadziei…

Tymczasem  pragnę serdecznie podzię-
kować tym wszystkim, którzy włączyli 
się w organizację mikołajowej akcji cha-
rytatywnej. Mam tu na myśli naszych 
uczniów, ich rodziców oraz wychowaw-
ców wymienionych wcześniej klas. A są 
to: p. Małgorzata Wanicka, p. Agnieszka 
Korczyńska, p. Anna Kobeluch, p. Wiktor 
Simbiga,  jak i p. dyrektor-Jan Łata.

Szczególne słowa wdzięczności kieruję 
pod adresem absolwentki i przyjaciela 
ZSM- p. Bogumiły Kobeluch, która od lat 
wspiera wszelkie nasze działania chary-
tatywne, a jej pomoc jest nieoceniona.

Przy okazji, nie możemy też zapomnieć 
o Franciszkańskim Ośrodku Pomocy 
Dzieciom, z którym współpracujemy od 
zarania. Przed świętami paczka dotrze 
i tam.

Każda akcja charytatywna to dla młode-
go człowieka swoista lekcja empatii, zro-
zumienia, wrażliwości, dobroci, otwar-
cia się na potrzeby innych, będących 
w trudnej sytuacji życiowej. To przede 
wszystkim lekcja miłości, co też często-
kroć podkreślam.

Z  pozdrowieniem świąteczno-noworoczn 
Maria Farasiewicz

AMATOR’2022
Taki właśnie tytuł nosi 

spektakl, który 2.grud-
nia b.r. obejrzała 50-osobowa 
grupa uczniów głubczyckiego 
MECHANIKA, udając się do Te-
atru im. Jana Kochanowskiego 
w Opolu. Młodzieży oczywi-
ście  towarzyszyli opiekunowie, 
a mianowicie organizująca ten 
wyjazd p. Małgorzata Wanicka, 
p. Agnieszka Korczyńska, peda-
gog-p. Ewa Wyrwalec oraz moja 
osoba.

Wyreżyserowana przez Norber-
ta Rakowskiego sztuka wysoko 
została oceniona przez naszych 
podopiecznych, a jej przekaz, 
uniwersalny i ponadczasowy,  
właściwie odebrany.

Spektakl, o którym tu mowa, to 
niejako kontynuacja głośnego 
filmu Krzysztofa Kieślowskie-
go z 1979 r. pt. ,,Amator’’, nale-
żącego do tzw. kina moralnego 
niepokoju. Fabuła tegoż dotyczy 
losów Filipa Mosza, zaopatrze-
niowca z małego miasteczka, 
którego życie diametralnie się 
zmienia po zakupie amatorskiej 
kamery. Chce on uwiecznić ko-
lejne etapy życia córeczki od 
samych jej narodzin. Szczęśliwy, 
mając tylko podstawowe oczeki-
wania, nagle odczuwa potrzebę 
czegoś więcej, niż tylko spokoju. 
Oddala się od rodziny i doku-
mentuje rzeczywistość. Poszu-
kuje prawdy, a to niełatwe w do-
bie komunizmu…

Treść ,,Amatora 2020’’ dotyczy 
z kolei Filipa Mosza-juniora,-
40-letniego filmowca, w którym 
budzi się potrzeba, podobnie jak 
niegdyś  u jego ojca, poszukiwa-
nia prawdziwych sensów i war-
tości. Poprzez trudne wybory, 
z którymi zmaga się na co dzień, 
poznaje cenę prawdy, uczciwo-
ści, wagę odpowiedzialności, jak 

i granice wolności twórczej. Nie 
znając ojca, staje się doń podob-
ny.

W sztuce Rakowskiego, doty-
kającej ważnych problemów 
etyczno-moralnych, wystąpili 
nie tylko opolscy aktorzy, lecz 
gościnnie artyści Teatru Śląskie-
go im. Stanisława Wyspiańskie-
go w Katowicach. Ich znakomite 
aktorstwo zostało nagrodzone 
przez odbiorców gromkimi bra-
wami.

Kontakt z żywym teatrem, 
w którym rzecz dzieje się i po-
wstaje na oczach widza, szalenie 
ubogaca ducha, kształtuje oso-
bowość. Uwrażliwia, otwiera na 
świat i ludzi. Odbiorca doświad-
cza swoistego katharsis-oczysz-
czenia…Teatr pełni rolę kultu-
rotwórczą…Sięga w głąb duszy 
ludzkiej…Wiele by tu mówić 
o zaletach teatru i jego różnych 
form dramatycznych… Więcej 
powiemy sobie na zajęciach ję-
zyka polskiego…

Tymczasem należałoby przy-
wołać klasy, których mniejsze 
lub większe reprezentacje, obej-
rzały ,,Amatora 2022’’.Oto i one: 
I AL,I i,  II A, II CD oraz IV AL.

W dobie pandemii nie łatwo 
zorganizować grupowy wyjazd  
z młodzieżą. Ten, przekładany 
dwukrotnie, w końcu doszedł 
do skutku, z czego wszyscy są 
radzi. Kiedy minie czwarta fala 
pandemii, zapewne uda się zor-
ganizować kolejne wycieczki; 
tak do kina jak i teatru. Wszak 
chętnych nie brakuje! Nasza 
młodzież chce się rozwijać, a my, 
nauczyciele, przy wsparciu dy-
rekcji, umożliwiamy  jej to….

Maria Farasiewicz
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„Siejąc kwiaty pomagamy 
pszczołom”

W dniach od 17 do 19 listopada br. odbyło się podsu-
mowanie VI edycji konkursu ekologicznego „Siejąc 

kwiaty – pomagamy pszczołom” organizowanego przez 
naszą szkołę. Honorowy patronat nad konkursem objęły: 
Starostwo Powiatowe w Głubczycach, Gmina Głubczyce,-
głubczyckie Koło Pszczelarzy.

Partnerami akcji byli: firma Top Farms Głubczyce, Głubczyc-
kie Wodociągi i Kanalizacja, Bank Spółdzielczy, firma Asa, 
sklep Intermarche w Głubczycach, Pani Barbara Piechaczek 
oraz Krajowe Zrzeszenie Rzepaku i Roślin Białkowych z War-
szawy i firma Corteva. 

Celem konkursu jest kształtowanie u dzieci świadomości 
ekologicznej, pozytywnych postaw proekologicznych, do-
cenianie wartości przyrodniczych i estetycznych najbliższej 
okolicy oraz doskonalenie umiejętności obserwacji przyrody  
i dokonywania różnych w form jej opisu.

W konkursie, jak co roku wyróżniliśmy  kategorie: kategoria 
I: plakat „Pracowite pszczółki” dla wychowanków przedszko-
li, kategoria II: plakat „Siejąc kwiaty pomagamy pszczołom” 
dla uczniów klas I-III, kategoria III: dokumentacja fotogra-
ficzna lub zielnik roślin miododajnych dla uczniów klas IV-
-VIII, kategoria IV: domek dla zapylaczy dla wszystkich grup 
wiekowych.

W tym roku mimo pandemii  zainteresowanie konkursem 
było ogromne . W VI edycji wzięło udział  13 placówek na-
szego powiatu  (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP w Lisięcicach, 
SP we Włodzieninie, PSP w Gołuszowicach, PSP w Klisinie, 
PSP w Nasiedlu, SOSW w Głubczycach, Przedszkole nr 1, 
Przedszkole nr 2, Przedszkole nr 3, Przedszkole Piccolino), 
oraz 2 placówki z Kędzierzyna-Koźla  (PSP nr 20 oraz „Mały 
Książę”). Otrzymaliśmy ponad 150 prac. Komisje konkurso-
we miały trudny orzech do zgryzienia wyłaniając laureatów. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, 
a zwycięzcom gratulujemy    pięknych nagród.   Już teraz za-
chęcamy wszystkich do wzięcia udziału w VII edycji nasze-
go konkursu ekologicznego.  Do miłego  zobaczenia wiosną 
2022 roku!

Źródło: https://spgrobniki.pl/

Jak zmniejszyć ryzyko nieszczęśliwego  
wypadku w gospodarstwie rolnym? 

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże 
się z dużym ryzykiem wypadków. 

Ważne jest, aby rolnik odpowiedzialny 
za stan bezpieczeństwa w swoim go-
spodarstwie, pracujący na wielu stano-
wiskach, wymagających odmiennych 
umiejętności był świadomy zagrożeń, 
potrafił  je zidentyfikować, przejął ini-
cjatywę, kontrolował ryzyko, był dobrze 
zorganizowany, zadbał o bezpieczne 
otoczenie i stanowisko pracy w swoim 
gospodarstwie, stale poszerzał wiedzę 
na temat bezpieczeństwa oraz dawał 
przykład i motywował innych.
Bezpieczeństwo jest jedną z podstawo-
wych potrzeb człowieka. Od wiedzy i do-
świadczenia właścicieli gospodarstw za-
leży, czy odpowiednio zorganizują sobie 
pracę z uwagi na jej specyfikę, a mianowicie 
zróżnicowanie czynności czy sezonowe na-
sileniem prac.
W wyniku zdarzeń wypadkowych zgłoszo-
nych przez rolników do Placówki Tereno-
wej KRUS w Głubczycach w 2021 r. odnoto-
wano między innymi upadki osób. Ta grupa 
wypadkowa występuje najliczniej wśród 
zgłoszeń, dokonywanych przez rolników 
z powiatu głubczyckiego, kędzierzyńsko – 
kozielskiego, a także prudnickiego.
Przyczyn upadków osób pracujących 
w gospodarstwie jest wiele. Należą do nich 
w szczególności:
- niekorzystanie z podestu/rusztowania 
podczas pracy na wysokości,
- nieprawidłowy sposób wchodzenia i scho-
dzenia z drabiny, 
- brak zabezpieczenia drabiny przed prze-
chyłem i osunięciem,
- nieodpowiedni rodzaj drabiny /rozstaw-
na używana jako przystawna o nieodpo-
wiedniej długości do aktualnego zastoso-
wania/, 
- zły stan techniczny drabiny /domowa 
konstrukcja/,
- nieużywanie środków ochrony indywidu-
alnej podczas prac na wysokości - szelek 
bezpieczeństwa, kasku ochronnego,
- nieprawidłowy sposób schodzenia z przy-
czepy – brak drabiny,
- niedostateczna koncentracja uwagi na 
wykonywanej czynności,
- pośpiech,
- nierówna i śliska nawierzchnia podwórza,
- nieodpowiednie obuwie,
- nieodpowiednie oświetlenie,
- wykonywanie pracy podczas niedyspozy-
cji zdrowotnej.
Ryzyko zaistnienia wypadku można zmini-
malizować, by nikt nie został pozbawiony 
życia lub zdrowia. 
Zaleca się, aby:
- przy pracach wykonywanych na ruszto-
waniach na wysokości powyżej 2 m od ota-
czającego poziomu podłogi zapewnić bez-
pieczeństwo przy komunikacji pionowej, 
odpowiednią stabilność i wytrzymałość na 
przewidywane obciążenia, a przed rozpo-
częciem użytkowania rusztowania dokonać 
odbioru technicznego w trybie określonym 
w odrębnych przepisach. Podczas pracy na 
podwyższeniu, wymagającej wychylenia 
się poza obrys urządzenia albo przyjmowa-
nia innej wymuszonej pozycji ciała należy 
stosować sprzęt chroniący przed upadkiem 
tj. szelki bezpieczeństwa z linką bezpie-
czeństwa oraz hełm ochronny.

- podczas wchodzenia i schodzenia z wy-
sokości stosować zasadę trzypunktowego 
podparcia (dwie stopy i dłoń lub dwie dło-
nie i stopa powinny stykać się z drabiną),
- wchodzić i schodzić należy przodem do 
drabiny w taki sposób, by znajdować się 
między podłużnicami, trzymając się ręko-
ma szczebli (a nie podłużnic), 
- zapędzać drób spokojnie, zwłaszcza ma-
jąc na uwadze nierówność terenu oraz po-
miot z chowu drobiu,
- stosować obuwie robocze dostosowane 
do rodzaju i warunków wykonywanej pra-
cy - odpowiednie są obuwie na płaskiej 
podeszwie, sznurowane, z protektorem, za 
kostkę,
- zwracać uwagę na stan obuwia roboczego, 
czy nie jest zużyte lub zabrudzone,
- drabina była właściwa do aktualnego za-
stosowania - nie używać drabiny przystaw-
nej jako rozstawnej ani drabiny uszkodzo-
nej,
- drabina przystawna odpowiednia do ro-
dzaju wykonywanej pracy była solidnie 
ustawiona pod kątem 65 - 75 stopni i wy-
stawała co najmniej 0,75 m nad powierzch-
nię, na którą się wchodzi,
- drabina była zawsze zabezpieczona przed 
przechyłem i poślizgiem -  musi być usta-
wiona na płaskim, stabilnym podłożu i po-
winna być przymocowana dla zapewnienia 
stateczności,
-  podczas schodzenia bądź wchodzenia na 
przyczepę każdorazowo korzystać z drabi-
ny odpowiedniej długości, bez uszkodzeń 
i wad, wykonanej z mocnych podłużnic 
i szczebli,
- zarówno przy wchodzeniu, jak i schodze-
niu z przyczepy bezwzględnie przyjmo-
wać prawidłową pozycję ciała - twarzą do 
szczebli,
- na bieżąco usuwać wszystkie uszkodzenia 
podłoża (m.in. wgłębienia) jak również wy-
grodzić wybieg dla drobiu, aby zminima-
lizować ryzyko poślizgnięcia się, upadku 
i dotkliwych urazów ciała,
- używać urządzeń zabezpieczających 
przed upadkiem z wysokości i środków 
ochrony osobistej. 
Przestrzeganie zasad bhp opłaca się, biorąc 
pod uwagę skutki wypadków, chociażby te, 
związane z doznanym bólem i cierpieniem, 
trwałym inwalidztwem, a nawet śmiercią, 
poniesionymi kosztami leczenia czy dezor-
ganizacją pracy w gospodarstwie rolnym 
i wysokimi kosztami rehabilitacji.
Przypominamy Państwu, że w razie zaist-
nienia wypadku przy pracy rolniczej należy 
zgłosić ten fakt bez zbędnej zwłoki: osobi-
ście, za pośrednictwem poczty, telefonicz-
nie lub pocztą elektroniczną.
Zgłaszając wypadek za pośrednictwem 
ePUAP można również złożyć Wniosek 
o jednorazowe odszkodowanie z tytułu 
stałego lub długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy 
pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawo-
dową.
Mając na uwadze sytuację epidemiczną 
zachęcam Państwa do odwiedzenia strony 
internetowej www.krus.gov.pl i zapoznania 
się z broszurami prewencyjnymi KRUS na 
temat zasad ochrony zdrowia i życia w go-
spodarstwie rolnym.

Z życzeniami bezwypadkowej pracy

Barbara Ziółko 
Główny Specjalista  

w Placówce Terenowej KRUS w Głubczycach
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Ogłoszenie
  IV przetarg na dzierżawę dz. nr 154-8 Zopowy

                                                                                                                                                                                                 
                 Głubczyce 2021-12-07 

Nr G.6845.1.2021 

O G Ł O S Z E N I E 

Starosta Głubczycki, zgodnie z art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (j.t. Dz. U z 2021 r. poz. 1899 ) 

ogłasza 

IV przetarg ustny  nieograniczony na dzierżawę nieruchomości 

  

  

Lp. 

Oznaczenie 

nieruchomości 

według 

  

Powierzchnia 

w ha 

  

Położenie 

nieruchomości 

  

Opis 

nieruchomości 

Wysokość 
czynszu 

dzierżawnego 

w dt. pszenicy 

  

Wadium 

  

w zł. 

  

Forma 

udostępnienia  
Księgi 

Wieczystej 
Ewidencji 
gruntów 

  

1 

  

OP1G/000   
      03932/0 

arkusz mapy 
nr 3 

działka 
nr 154/8 

pastwiska, 
zurbanizowan

e tereny 
niezabudowa

nie lub w 
trakcie 

zabudowy       
           

  

0,5388 

  

  

  

Zopowy 

  

Działka położona w obrębie terenów wskazanych  w 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Głubczyce jako tereny projektowanej 
zabudowy  jednorodzinnej    i zagrodowej. Dojazd do działki 
drogą transportu rolnego  o nawierzchni ziemnej. Kształt 
działki korzystny, regularny prostokąt, rzeźba terenu 
pozioma. Działka stanowi obecnie teren trawiasty - 
pastwisko. 
Uzbrojenie techniczne – brak. 

  

3,75 

  

stawka roczna 

  

  

  

  

  

40,00 

dzierżawa na czas 
oznaczony do dnia 
30.06.2024 roku 
zawarta w trybie 
przetargu ustnego 
nieograniczonego 

1. Pierwszy przetarg w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 26 sierpnia 2021 roku. 

2. Drugi przetarg w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 18 października 2021 roku. 

3. Trzeci przetarg w sprawie wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 29 listopada 2021 roku. 

4. Przeznaczenie nieruchomości:Dla przedmiotowego terenu nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w 
studium uwarunkowań i kierunków     zagospodarowania przestrzennego Gminy Głubczyce zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Głubczycach nr 
L/374/14 z dnia 13 sierpnia 2014 r. teren     działki nr 154/8, obręb Zopowy przeznaczony jest pod rozwój projektowanej zabudowy jednorodzinnej i 
zagrodowej.   

5. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z obecnym użytkowaniem jako teren rolniczy – pastwisko. 

6. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też umów na rzecz osób trzecich. 

7. Czynsz dzierżawny płatny jest w pieniądzu (polskich złotych) w pięciu ratach, w terminach: 

- I rata do dnia 31 maja 2022 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2021 roku ogłoszonej przez Główny 
Urząd Statystyczny; 

- II rata do dnia 31 sierpnia 2022 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2022 roku ogłoszonej przez 
Główny Urząd Statystyczny; 

- III rata do dnia 31 maja 2023 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2022 roku ogłoszonej przez 
Główny Urząd Statystyczny; 

- IV rata do dnia 31 sierpnia 2023 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2023 roku ogłoszonej przez 
Główny Urząd Statystyczny; 

- V rata do dnia 31 maja 2024 roku obliczona na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2023 roku ogłoszonej przez Główny 
Urząd Statystyczny. 

          8. Termin przetargu: 

     - przetarg w sprawie dzierżawy działki nr 154/8 odbędzie się w dniu 12 stycznia 2022 roku o godzinie 10°° w siedzibie 
Starostwa   Powiatowego  w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 ( parter -  sala konferencyjna ).W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i 
osoby prawne, jeżeli najpóźniej   w dniu  07 stycznia 2022 roku  wpłacą wadium  na konto: Starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO BP  S.A. 
O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714  0000 4502 0012 8348, wpisując tytułem wpłaty „ dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa położonej Zopowy – 
działka nr 154/8 ”. Za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Starostwa. 

        Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, 
odpowiednio:  odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium 
wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego. Organizator przetargu 
zawiadomi osobę  ustaloną w wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona na 
dzierżawcę nie  przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym na zawiadomieniu, organizator przetargu może 
odstąpić od   zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do  

przedłożenia dokumentu   stwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty wadium, a pełnomocnicy ponadto zobowiązani są przedłożyć 
pełnomocnictwo. Nie posiadanie    takich dokumentów spowoduje niedopuszczenie do przetargu. 

 9. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 

10. Ogłoszenie  podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, 
na  stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

                                                                                                                                                                                       

         

                                                                                                                                                                     S T A R O S T A 

  

                                                                                                                                                                              mgr  Piotr  Soczyński 

 

Ogłoszenie  
I przetarg na dzierżawę dz. nr 107-2 Gródczany

                                                                                                                                                                                                 Głubczyce 2021-12-07 

Nr G.6845.4.2021 

O G Ł O S Z E N I E 

Starosta Głubczycki, zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 7a i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (j.t. Dz. U z 2021 r.  poz. 1899 
)ogłasza 

I przetarg ustny  nieograniczony na dzierżawę nieruchomości 

  

  

Lp. 

Oznaczenie 

nieruchomości 

według 

  

Powierzchnia 

w ha 

  

Położenie 

nieruchomości 

  

Opis 

nieruchomości  

Wysokość 
czynszu 

dzierżawnego 

( netto ) 

w zł. 

  

Wadium 

  

w zł. 

  

Forma 

udostępnienia 

   Księgi 
Wieczystej 

Ewidencji 
gruntów 

  
  

OP1G/000   
      37033/5 

  

arkusz  mapy  nr 2 

  

działka  nr  107/2 

zurbanizowane 
tereny 
niezabudowane 
lub  w trakcie 
zabudowy                
  

  

0,0600 

  

  

  

Gródczany 

  

Niezabudowany plac położony w 
centrum wsi w pobliżu zabudowań 
mieszkalnych. Kształt działki 
korzystny, regularny wielokąt, 
niwelata pozioma.  Dojazd do działki 
drogą gminną o nawierzchni 
asfaltowej. Uzbrojenie techniczne – 
wodociąg i energia elektryczna. 

  

2 130,00 

  

stawka roczna 

  

  

  

  

  

200,00 

dzierżawa na czas oznaczony do 
dnia 31.12.2031 roku zawarta  w 
trybie przetargu ustnego 
nieograniczonego 

1. Przeznaczenie nieruchomości: 

Dla przedmiotowego terenu nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i 
kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Branice nr III/19/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. 
teren  działki  nr 107/2, obręb Gródczany stanowi obszar zabudowy wsi z preferencją zabudowy związanej z rolnictwem.   

2. Sposób zagospodarowania zgodny z zapisem w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice. 

3. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, zobowiązań, praw czy też umów na rzecz osób trzecich. 

4. Terminy wnoszenia opłat: 

    - czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca. 

5. Zasady aktualizacji opłat: 

Czynsz dzierżawny może być indeksowany corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok 
kalendarzowy publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwsza indeksacja może nastąpić w roku następnym po roku, w którym 
zawarta zostanie umowa dzierżawy. O zmianie wysokości czynszu dzierżawnego, wydzierżawiający zawiadamiać będzie dzierżawcę na piśmie. Nowa stawka 
czynszu dzierżawnego obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania przez dzierżawcę pisma zawiadamiającego o zmianie 
wysokości czynszu  dzierżawnego, bez potrzeby zmiany umowy dzierżawy.   

6. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( jednolity tekst Dz.U. z 2021 r. poz. 685 ze zm. ) do ustalonego w przetargu 
czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek. W dniu podania do publicznej wiadomości 
niniejszego  wykazu  stawka  podatku wynosi  23%. 

         7. Termin przetargu: 

 - przetarg w sprawie dzierżawy działki nr 107/2 odbędzie się w dniu 12 stycznia 2022 roku o godzinie 1030 w siedzibie Starostwa Powiatowego  w 
Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15 ( parter -  sala konferencyjna ).W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej  w 
dniu  07 stycznia 2022 roku  wpłacą wadium na konto: Starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO BP  S.A. O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714  0000 4502 0012 
8348, wpisując tytułem wpłaty „dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa położonej Gródczany – działka nr 107/2 ”. Za datę wpłaty   na konto uważa się 
datę uznania rachunku Starostwa. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od 
dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium 
wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego. Organizator przetargu zawiadomi 
osobę ustaloną w wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nie 
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym na zawiadomieniu,  organizator przetargu może odstąpić od zawarcia 
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentu 
stwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty wadium, a pełnomocnicy ponadto zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo. Nie posiadanie takich 
dokumentów spowoduje niedopuszczenie do przetargu. 

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 

 
                                                                 

9. Ogłoszenie  podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na 
stronie  internetowej Starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

                                                                                                                                                                                       

  

         

                                                                                                                                                                        S T A R O S T A 

  

                                                                                                                                                                                    mgr  Piotr  Soczyński 

 

Dotacje na wymianę źródeł ciepła 
w 2021 roku - podsumowanie

Niemal 153.000 tys zł. przy-
znano na wymianę nieekolo-
gicznych żródeł ciepła w po-
wiecie w mijającym roku.

W 2021 r. przyznano dotacje 
z budżetu powiatu głubczyckiego 
osobom fizycznym na wykonanie 
zadania inwestycyjnego służące-
go ochronie środowiska w zakre-
sie ochrony powietrza, poprzez 
wymianę źródeł ciepła na tere-
nie Powiatu Głubczyckiego - na 
podstawie „Regulaminu udziela-
nia dotacji celowych z budżetu 
Powiatu Głubczyckiego osobom 
fizycznym i wspólnotom miesz-
kaniowym na wykonanie zadania 
inwestycyjnego służącego ochro-
nie środowiska w zakresie ochro-
ny powietrza, poprzez wymianę 
źródeł ciepła na terenie Powia-
tu Głubczyckiego” - przyjętego 
Uchwałą Rady Powiatu w Głub-

czycach nr XXII/156/2020 z dnia 
1 października 2020 r. ( Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego z 2020 r. poz. 
2742 ).

 ilość przyznanych dotacji: 91 
na łączną kwotę 152 200 zł.  

 wymiana węglowych nieeko-
logicznych źródeł ciepła na te-

renie powiatu głubczyckiego na 
źródła gazowe : 52 dotacje; elek-
tryczne: 3 dotacje;  

 węglowe (wyłącznie spełniają-
ce wymagania ekoprojektu: 19 

dotacji;   

 biomasa (pellet): 16 dotacji, 
pompa ciepła (1 dotacja).

Centrum Usług 
Wspólnych już działa!
Województwo Opolskie wraz ze 
wszystkimi powiatami regionu 
zrealizowało projekt „E-usługi 
cyfrowych zasobów geodezyj-
nych i kartograficznych woje-
wództwa opolskiego”.

W ramach tego projektu powstało 
Centrum Usług Wspólnych www.
cuw.mapy opolskie.pl. To portal in-
ternetowy, umożliwiający dostęp 
do e-usług powiatowych i woje-
wódzkich z zakresu geodezji i kar-
tografii dla obszaru całego woje-
wództwa opolskiego.

Na tym portalu pogrupowano 
i utworzono e-usługi, z których 
mogą korzystać różne grupy odbior-
ców – zarówno klienci indywidual-
ni, biura projektowe, rzeczoznawcy 
majątkowi, jak i wszyscy inni, któ-
rzy korzystają z map i baz danych 
służby geodezyjnej. Dane doty-
czące np. działek ewidencyjnych, 

obiektów 
topogra-
ficznych, map tematycznych woje-
wództwa można przeglądać i wy-
szukiwać na zmodernizowanym 
geoportalu www.mapy.opolskie.pl. 
Przez Centrum Usług Wspólnych 
można np. zamówić mapy topo-
graficzne, wypisy z rejestru grun-
tów lub mapę ewidencyjną, można 
też dokonać płatności online za za-
mówione materiały. Każdy klient 
w jednym miejscu – na swoim 
koncie – otrzymuje informacje na 
temat statusu załatwienia sprawy 
od różnych organów powiatowej 
bądź wojewódzkiej służby geode-
zyjnej i kartograficznej.

Źródło: https://www.opolskie.pl/2021/11/za-
soby-geodezyjne-i-kartograficzne-calego-woje-
wodztwa-dostepne-online/
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Sportowe osiągnięcia Maćka Kowalczyka
Maciej Kowalczyk jest uczeniem III klasy Liceum Ogólnokształ-

cącego w Głubczycach. 

Od 2009 roku zawodnik Klubu Karate 
LZS Do – Głubczyce przy Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Głubczycach prowa-
dzonego przez senseja Janusza Hołdę 
gdzie trenuje Karate WKF w konku-
rencji kata. Maciej wziął udział w wie-
lu zawodach na szczeblu krajowym, 
międzynarodowym oraz światowym 
tj: Młodzieżowa Liga Świata K1 We-
necja (Włochy) i Umag (Chorwacja).

 W roku 2013 na Mistrzostwach Świa-
ta w Gdańsku został Mistrzem Świata 
w kategorii kata do 10 lat. Jest rów-
nież wice – mistrzem Polski. Przez 

wiele lat zdobył wielką ilość medali. 

W 2019 został powołany do Kadry Pol-
ski na Mistrzostwa Europy w kata indy-
widualnym i drużynowym, które odbyły 
się   w Budapeszcie. Na tych mistrzo-
stwach w kategorii indywidualnej zajął 
9 miejsce a w konkurencji drużynowej 7 
miejsce. 

Można dodać, że Maciek początkiem 
2020 roku uzyskał licencję sędziowską, 
dzięki której ma możliwość sędziowania 
na zawodach w kraju.  Zwieńczeniem 
osiągnięć było powołanie na do Kadry 
Polski w kata drużynowym na Mistrzo-
stwa Świata w Dubaju w których bra-
ło udział 117 państw. Odbyły się one 

w dniach 16-21.11.2021r. 
Tam drużyna, której był to 
debiut,  zajęła 13 miejsca 
na 21 startujących państw 
w tej kategorii.

„Mam 18 lat. W wieku 6 lat 
rozpocząłem swoją przy-
godę z Karate WKF i trwa 
ona do teraz. Przez ten 
czas sumiennie trenowałem 
osiągając wiele sukcesów. 
Moim największym sukce-
sem jest 7 miejsce na Mistrzostwach Europy, które odbyły się początkiem 
2020 roku w Budapeszcie. Pod koniec listopada wziąłęm udział w Mistrzo-
stwach Świata Seniorów (Dubaj), na które dostałem powołanie jako repre-
zentacja Polski.

Jest to dla mnie ogromny sukces, ponieważ 
możliwość startu w wieku 18 lat w kategorii 
seniorskiej nie zdarza się każdemu i jest to 
spełnienie dziecięcych marzeń” - mówi Ma-
ciek

Warto dodać, że Zarząd Powiatu w Głubczy-
cach sfinansował zakup kimona do startu jak 
i dresu kadry narodowej dla naszego repre-
zentanta.

Gratulujemy sukcesów i z niecierpliwością 
czekamy na następne osiągnięcia sportowe!

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ  
BADMINTONA

Tradycyjnie w dniu 
04.12.2021r. w Głubczycach 

odbył się Mikołajkowy Turniej 
Badmintona dla dzieci. 

Zawodnicy rywalizowali w grach 
pojedynczych w kategoriach: Żacy 
Młodsi U-9, Żacy U-11, Młodzi-
cy Młodsi U- 13 i Młodzicy U-15. 
Nasze zawody odwiedził również 
Święty Mikołaj, który wręczył 
wszystkim uczestnikom paczki. 
Podopieczni Technika Głubczyce 
spisali się znakomicie zdobywa-
jąc ostatecznie 19 medali. Poniżej 
przedstawiamy medalistów:

Kategoria U-9 dziewczęta

2 m. - Agata Antoszczyszyn

Kategoria U-9 chłopcy

1 miejsce- Kordian Krawiec

2 miejsce- Dominik Juchno

3 miejsce- Jakub Krawiec

Kategoria U- 11 dziewczęta

2 miejsce- Maja Malina

3 miejsce- Julia Barańska

3 miejsce- Maria Melnarowicz

Kategoria U- 11 chłopcy

2 miejsce- Maciej Zwarycz

3 miejsce – Antoni Dobrowolski

3 miejsce- Kordian Krawiec

Kategoria U- 13 dziewczęta

2 miejsce- Martyna Gawłowska

3 miejsce- Natalia Raczkowska

Kategoria U-13 chłopcy

3 miejsce- Łukasz Golas

3 miejsce- Kamil Kolano

Kategoria U- 15 dziewczęta

2 miejsce- Julia Krawiec

3 miejsce- Alicja Hanusiewicz

3 miejsce- Emilia Paliniewicz

Kategoria U- 15 chłopcy

1 miejsce- Dominik Lenartowicz

3 miejsce- Olivier Gacki

Serdecznie gratulujemy!!!!


